
 

 

Vanuit de bewonersraad  
 
 
Kaarten  
Tot nu toe zijn er geen bewoners geweest die zich hebben aangemeld om een 
lief/leed-kaartje te bezorgen. 
We hoorden dat bewoners  weinig  kunnen meeleven met medebewoners als iemand 
in het ziekenhuis ligt of elders wordt gerevalideerd. Dat heeft te maken met de wet 
op de privacy waardoor medewerkers geen adressen mogen delen. In overleg met 
Marlies  komt hiervoor een oplossing en wordt dat nog meegedeeld door haar.   
 
Meten is weten 

 
 
 
Dit blijft een aandachtspunt . 
 
 
 
 

 
Jaarplan 2023  Spathodea 
De bewonersraad gaf positief advies op de begroting en het jaarplan 2023 voor 
Spathodea.  
 
 
Laatste overlegvergadering van de bewonersraad op Spathodea. 
We hebben als bewonersraad op1 November voor het laatst een overlegvergadering 
gehad. Met een dubbel gevoel nemen we afscheid van Spathodea als Bewonersraad. 
We mochten uw stem doorgeven en hebben samen met u de  vinger aan de pols 
gehouden omtrent uw zorg. We hadden het o.a. over bejegening / goede zorg/ 
maaltijden/  comfortabel wonen/ contacten met huurcommissie/ en vele andere 
onderwerpen die voor u belangrijk waren. Ook was er contact met de centrale 
cliëntenraad van Charim, zodat we u op de hoogte konden houden van veranderingen 
organisatiebreed. Bij onze vergaderingen hadden we ook met uw locatiemanager 
altijd een overlegmoment, zodat we onderwerpen rechtstreeks konden verwoorden. 
Dat waren altijd goede momenten, die van beide kanten erg gewaardeerd werden. 
Helaas kan de cliëntenraad /bewonersraad niet blijven bestaan in deze huidige 
formatie. Met het weggaan van 2 leden en onze ambtelijk ondersteuner, is het niet 
levensvatbaar. We betreuren het zeer dat Spathodea vanaf 1 januari 2023 geen 
Bewonersraad meer zal hebben. 
  
 
 



 

 

Oproep/  Oproep /oproep/oproep/oproep…… 
 
Familieleden/Bewoners/Mantelzorgers gevraagd om een nieuwe Bewonersraad te 
formeren. Uw reactie naar Mw. MarliesBochane@ZorggroepCharim.nl   
 
 
 

 
 

Bewoners  Bedankt! 
We bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen afgelopen jaren. We hopen dat 
u op korte termijn een nieuwe Bewonersraad mag verwelkomen en dat zij uw stem 
zullen verwoorden . 
 
 

Samen waren we aan het zorgen 
Met zorgteam en management 

Om uw stem en hulpvraag te borgen 

Omdat u niet altijd de wegen kent 

We hopen dat u ook komende tijden 

De hulp krijgt die u zo nodig heeft 

En uw locatie zich kan verblijden 

Opdat u woongenot beleeft! 

 
 
 
 
.     Dhr. Theo Speulman, app. 10; 

Mw. Karien de Haas,  
Mw. Bineke Glas de ondersteuner van de bewonersraad , 
Mw. Hannie Habermehl-Zandvliet. 
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